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 چكيده

پاذیری و   گرم در کیلوگرم ملوفة آتریپلک ( بر تجزیاه  میلی 60، و 40، 20این آزمایش برای بررسی اثر سطوح گوداگون پنیرك )صفر، 

هاای تخمیار باا تکنیاک تولیاد گااز و قابلیات هضام          کوهاده ادجام گرفت. فراسنجه آتریپلک  در شتر تکهای تخمیر ملوفة  فراسنجه

گیاری شاد. افازودن     مادة دوساله دارای فیستوالی شکمبه اددازه کوهادة کمک دو دفر شتر تک ای به آزمایشگاهی با روش هضم دومرحله

دار حجام گااز تولیادی از ملوفاة آتاریپلک  شاد        و ا  افازایش معنای   گرم در کیلوگرم ملوفاه م  میلی 60و  40پنیرك در دو سط  

(05/0>P)  گارم در کیلاوگرم( باه     میلای  60کاردن پنیارك )   اضاافه  .، ولی ثابت درخ تولید گاز تحت تیثیر افزودن پنیرك قارار دگرفات

داری  یاور معنای   شده را باه  ی واقعاً هضمآتریپلک  میزان مامل  داکننده، تولید تودة میکروبی، راددمان تولید تودة میکروبی، و مادة آل

را کااهش داد    هاای کشات   محایط  pHگارم در کیلاوگرم پنیارك باه ملوفاة آتاریپلک         میلی 60و  40افزودن  (.P<05/0)کاهش داد 

(05/0>P.)  73/11ك )گرم در کیلوگرم پنیار  میلی 20در مقایسه با تیمار شاهد باالترین غلظت دیترونن آمودیاکی مربوط به تیمار حاوی 

را در مقایساه باا تیماار شااهد داشات       NDFپاذیری   بیشاترین هضام   همچنین این تیماار   (.P<05/0)لیتر( بود  میلی 100گرم در  میلی

(05/0>P.)  های پروتوزوئرها در  گرم در کیلوگرم به آتریپلک  مو   افزایش تراکم گوده میلی 60، و 40، 20افزودن پنیرك در سطوح

مگی، اپیدینیوم   کملی، دیپلودینیوم  های دیپلودینیوم . گوده(P<05/0)سامت ادکوباسیون شد  48سامت در مقایسه با  24و  12های   زمان

(. براسااس دتاایج تحقیاق حاضار، تخمیار      P<05/0مگی در تیمارهای حاوی پنیرك تراکم باالتری داشتند ) ایکوداتوم، و یودیپلودینیوم  

 کوهاده بیادجامد. قابلیت هضم و تولید گاز ملوفة آتریپلک  در  یرة شتر تکتوادد به بهبود  باالی پنیرك می

 آتریپلک ، پروتوزوئرها، پنیرك، تولید گاز، قابلیت هضم. ها: واژه كلید
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 مقدمه

سلولی باال  ةگیاهان مرتعی شورپسند با پروتئین کم و دیوار

 Atriplexساافید یااا آتااریپلک  ) ساالمکی ساااقه همچااون

leucoclada )کند از منابع گیاهی هستند که شتر استفاده می 

اساااافنجیان  ة(. آتااااریپلک  متعلااااق بااااه خااااادواد9)

(Chenopodiaceae )300و ایان خاادواده در حادود     است 

های شور، منایق بیاباادی باا    گیاهی که اغل  در خاك ةگود

شااودد را در  و منااایق گرمساایری یافاات ماای ،دمااای باااال

سات بار   یاهاان شورز یگ یبرخا  ی(. اثر منفا 44گیرد ) برمی

 یو سالمت دشخوارکنندگان ممکن است داشا  ،دیرشد، تول

ت هضم ماواد  یبودن قابل نییدامناس ، پا ییایمی  شیاز ترک

 یخاوراک  بودن خاوش  نییو پا سمی،بات یمغذی، و ود ترک

مو اود در    هیا ثادو یها تی(. از متابول29اهان باشد )ین گیا

ن، ید، فلوبتاائ یا کوزیک گالیا تاوان تاادن، کارد   یاه مین گیا

ن یو سااپود  ،دهاین، استروئیدها، کوماریدها، آلکالوئیفالودوئ

در پااییز و ادتهاای    این گیاههای  ملوفه(. اگر 28را دام برد )

  ،در این مرحله از سن ،از مراتع برداشت شودفیل رویشی 

و قابلیات   شاود  مای و لیگنینی  تر سلولی گیاه ضخیم ةدیوار

رات ادادك  ییا (. تغ15) ابدی کاهش میهضم مواد مغذی آن 

ر دسابتاً بزرگای در   ییا توادد مو ا  تغ  یدر قابلیت هضم م

 (. 47) ی حیوان شوداریمیرف اخت

کام   ةدلیل ارزش اقتیادی باال و هزین گیاهان دارویی به

ارزش و  ،تخریبی بار محایط زیسات    تیثیردداشتن و تولید، 

یاه دام  تغذهمچناین  و هاا   بیماری  ایگاه خاصی در درمان

از گیاهاان دارویای و    امروزه تمایل باه اساتفاده   (.5) داردد

دسااتگاه میکروباای  هااا باارای دسااتکاری فلااور آن ةمیااار

و بهباود   ،بهباود اکولاونی شاکمبه    ،گوارش، تنظیم تخمیر

 افزایش یافته است استفاده از مواد مغذی در حیوادات اهلی

هاای   همناوان تغییردهناد   بنابراین گیاهان دارویای باه   (.33)

ای، ممکن است با افازایش باازده اساتفاده از     تخمیر شکمبه

بهبود  وری حیوان از مواد خوراکی را ادرنی در شکمبه، بهره

گیاه .Malva sylvestris L (. پنیرك با دام ملمی 14بخشند )

هاای   . بار  است Malvaceae ةدارویی چندساله از خادواد

گیاااه حاااوی موساایالنها )شااش تااا هشاات درصااد( و    

درصاد موسایالن و    10هاا حااوی    و گل استفالودوئیدها 

پنیارك   افازون بار آن  (. 1مالوین هساتند )  مادندها  آدتوسیان

مقادار  (. 4)داردو پکتیکی  ،تادن، قند، اگزاالت، مواد رزینی

-18/1و  86/1-18/2باین   ةترتیا  در دامنا   تادن پنیرك به

  ها و دمبار   بر خشک برای  ةدر گرم مادگرم  میلی 86/0

-11/15 ةهمچنین ترکیباات فناولی پنیارك در دامنا    . است

در گااارم و محتاااوای گااارم  میلااای 40/1-97/1و  82/11

 50/3-95/4و  85/21-18/27ترتیااا   فالودوئیاااد آن باااه

(. 42ها و دمبر  گزارش شاد )  گرم در گرم برای بر  میلی

هاای گارم مثبات و منفای را      پنیارك رشاد بااکتری    ةمیار

 (.19کند ) متوقف می

مدم و ود پروتوزوئرها  در صورتق دتایج مو ود، یب

. شاود  میبا کاهش قابل تو هی موا ه  گیاهی الیاف ةتجزی

ای هساتند   های گیاهی حاوی ترکیبات ثادویه بعضی از گوده

پروتوزوئرهاا( اثار    همچاون که روی  معیات میکروبای )  

(. 18دهناد )  گذاردد و الگوی تخمیر شکمبه را تغییر مای  می

ثار مثبت گیاهان دارویای بار تخمیار شاکمبه و     باتو ه به آ

 چوناستفاده از گیاهان دارویی ) زمینةایالمات محدود در 

شتر، هدف از ادجام تحقیق حاضر، بررسی   ةپنیرك( در  یر

ای، قابلیات   گیاه دارویی پنیرك بر بهبود تخمیر شکمبه تیثیر

و مورفولونی پروتوزوئرها در شتر  ،آتریپلک  ةهضم ملوف

 .استوهاده ک تک

 

 ها مواد و روش

مالثاادی اهاواز و آتاریپلک  از     ةگیاه کامل پنیرك از منطقا 

آوری و در معرض هوا خشک   نوب غرب خوزستان  مع

شاددد. ترکیاا  شاایمیایی دو گیاااه تعیااین شااد. تیمارهااای  

، 40، 20هماراه   آتریپلک  )شاهد( به ةآزمایشی شامل ملوف
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دد. در این آزمایش از گرم در کیلوگرم پنیرك بود میلی 60و 

له دارای فیسااتوالی سااا دو ةماااد ةکوهاداا دو دفاار شااتر تااک

کااه و   ةبار پایا   ةمدت هشت هفته باا  یار   ای که به شکمبه

( همراه با مقدار کمی آتاریپلک  تغذیاه   1:1یودجه )دسبت 

شده بوددد، استفاده شد. تخمیر آزمایشگاهی با روش تولید 

لیتاری کاه    میلای  100ای  هاای شیشاه   ( در سارد  33گاز )

و  ،لیتر بزا  میانومی  میلی 20گرم دموده،  میلی 300حاوی 

گیری شد )دو دوبات و   لیتر مایع شکمبه بود، اددازه میلی 10

تکرار برای هر تیمار در دظر گرفته شد(. دو  12در هر کدام 

منوان بالدک برای کنترل فعالیت مایع  سرد  بدون دموده به

شاترها  آن از  الزمایع شاکمبه  شکمبه در دظر گرفته شد. ما 

 ةآوری و با استفاده از پارچ دهی صب ،  مع قبل از خوراك

متقال چهارالیه صاف شد. سپ  با حجم مناسابی )دسابت   

باازا  میاانومی و مااایع شااکمبه( از باازا  میاانومی   1:2

هاوازی شاد.    اکسیدکربن بای  مخلوط شد. محیط با گاز دی

، 24، 16هشات،  میزان گاز تولیدی در ساامات دو، چهاار،   

هاا در   سامت پ  از قراردادن سارد   120و ، 96، 72، 48

بارای توصایف روداد     1 ةحمام آب گرم ثبت شد. از رابطا 

 تخمیر در روش تولید گاز استفاده شد:

(1) 
P=b(1–e–ct)       

بخاش دارای   bپتادسایل تولیاد گااز،     Pدر این رابطاه،  

 300ازای  دی باه لیتار گااز تولیا    پتادسیل تولیاد گااز )میلای   

داارخ تولیااد گاااز )درصااد در  cخشااک(،  ةگاارم ماااد میلاای

 مدت قراردادن دموده در حمام آب گرم است. tو  ،سامت(

ها باا محلاول    پ  از پایان ادکوباسیون، محتوای سرد 

مدت یاک ساامت  وشاادده شاد. ساپ        خنثی به ةشویند

ماداده در آون خشاک و ساپ  باه      محلول صاف شد. باقی

 آلاای واقعاااً ةماااد ساارادجامو خاکسااتر شااد.  کااوره منتقاال

شاده محاسابه شاد و براسااس آن مامال  داکنناده         هضم

(Partitioning Factor-PFتود ،)ةو راددمان تود ،میکروبی ة 

 PF(. 11گیاری شاد )   ادادازه  4و  ،3، 2میکروبی با رواباط  

آلی باه حجام گااز    ةواقعای مااد   ةدسابت تجزیا   ةکنناد  بیان

 48یا  24ی زمادی ادکوباسیون )معموالً ها شده در دوره تولید

 . استسامت( 

(2) 
 PFشده= گرم مادة آلی حقیقی هضم شده/میلی لیتر گاز تولید میلی

(3 ) 

(2/2-PF)×ّمیکروبی ةگاز تولیدی =تود 

(4) 

 تودة میکروبی=راددمان سنتز تودة میکروبی/شده مادة آلی واقعاً تجزیه

هاا   سلولی، محتوای سارد   ةدیوار ةتجزی ةبرای محاسب

ساامت در آون   24مادت   تخلیه و سپ  صاف شددد و باه 

یمادده بعاد  و مواد باق یهاول ةمادکردن  خشک گردیددد. با کم

 (.48شد )محاسبه  سلولی ةدیوار ةاز آون، میزان تجزی

pH با دستگاه  ها کشت  محیطpH691)متروم مدل  متر ،

ظت دیترونن آمودیااکی  غلسامت و  120سویی ( در زمان 

دساااتگاه  هیپوکلرایااات و ا باااا روش فناااولهاااا  محااایط

بررساای  باارای (.18) گیااری شااد اسااپکتروفتومتری اداادازه

هاا از محایط کشات گااز در       معیت پروتوزوئرها، دموداه 

سامت گرفته شد )از هر دوبت دو  48و  ،24، 12های  زمان

ی سی از آن با حجم مسااو  تکرار برای هر زمان( و پنج سی

آمیازی باا    درصد مخلوط و پ  از رد  5/18از فرمالدهید 

(. 27متیلن بلو در دمای اتا  در تاریکی قارار داده شاددد )  

-NISشمارش پروتوزوئرها با میکروسکوپ داوری )مادل   

Elements F 3.0  ادجاام شاد. ساپ      40دماایی   ( با بازر

پروتوزوئرها تشخیص داده شد  گوداگونهای  و گوده   ن 

صاورت تعاداد پروتوزوئرهاا در هار      شامارش باه  و دتایج 

 (. 34)  لیتر مایع شکمبه گزارش شددد میلی

بااا روش هضاام تیمارهااای آزمایشاای  قابلیاات هضاام

کاه   لیتری یلیم 100آزمایش  یها ، در لوله(43ی )ا دومرحله

ی )باافر  بازا  میانوم   لیتر یلیم 40گرم دموده،  5/0 یحاو
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 ،(1:4به بود )دسابت  شکم یعما لیتر یلیم 10و  ،(مک دوگال

 یعمخلاوط بازا  و ماا    یحااو  هاای  شد. لولاه  یریگ اددازه

. پا  از  ندقرار گرفت گراد سادتی ةدر  39 یدر دما ،شکمبه

آداازیم پپسااین  لیتاار  ، پاانج میلاای سااامت 48گذشاات 

 20لیتر اسایدکلریدریک   همراه با شش میلی( M785ا )مرك

م )هضا  ساامت  48 و بعاد از شاد   به هر لوله اضافه درصد 

ساامت در   48شساته و در آون )  یماداده مواد باقشیردادی( 

 ة. قابلیت هضم مااد شد( خشک گراد سادتی ةدر  60دمای 

خنثی با تو اه باه    ةدر شویندقابل حل  یاف غیرال ک وخش

هضام   یشآزما یاندر پا یماددهو مواد باق یهاول ةاختالف ماد

 . شدمحاسبه 

 فازار آمااری  ا دارم های حاصل از آزمایش با  داده ةتجزی

SAS رویاا(ة GLMدسااخ )تجزیااه و 5باارای ماادل  2/9 ة 

پانج  ای دادکن در سط   آزمون چنددامنه کمک به ها میادگین

 .درصد مقایسه شددد

(5) 
Yij =μ+Tj +εij  

، مقدار مددی هر مشاهده در آزمایش Yijدر این رابطه، 

μ  امعاه،  میادگین Tj  و  ،تیماار  تایثیرεij   خطاای آزمایشای 

 .است

شناسی پروتوزوئرها  های مربوط به  معیت و ریخت داده

صورت آزمایش فاکتوریل و در قال  یرح کامالً تیادفی  به

ای  آزمون چنددامنه کمک به ها میادگینتجزیه و  6برای مدل 

 پنج درصد مقایسه شددد.دادکن در سط  

(6) 
Yij=μ+αi +βj + (αβij)+εij     

مقدار مددی هر مشااهده   ةدهند دشان Yijدر این رابطه، 

های  اثر زمان βjاثر تیمار،  αi امعه، میادگین  μ، در آزمایش

خطاای   εijو  ،متقابال فاکتورهاا   تیثیرات αβijبرداری،  دموده

 . استباقیمادده 

 

 نتایج و بحث

 1ترکی  شیمیایی دو گیاه آتریپلک  و پنیارك در  ادول   

در کیلاوگرم  گارم   میلای  60و  40آورده شده است. سطوح 

حجم گاز تولیدی از آتریپلک  را در مقایساه باا شااهد و    

(. P<05/0گارم در کیلاوگرم افازایش داد )    میلای  20سط  

باالترین پتادسیل تولید گاز مربوط به تیمار آتریپلک  همراه 

گرم پنیرك بود و از این دظار باا ساایر تیمارهاا      میلی 60با 

بار دارخ    مارهاا تی اثر (.2( ) دول P<05/0)تفاوت داشت 

دار دبااود. احتماااالً ترکیاا  شاایمیایی،   تولیااد گاااز معناای 

و همچنااین  ،مو ااود در آتاریپلک   ةهااای ثادویا  متابولیات 

بلاوغ و زماان برداشات ملوفاه )اواخار پااییز و در        ةمرحل

خواب گیاه(، روی پتادسایل تولیاد گااز آتاریپلک       ةمرحل

 قابال حال در   ثیر گذاشته است. باین میازان الیااف غیار    یت

و  ،خنثای  ةقابل حال در شاویند   الیاف غیر ،اسیدی ةشویند

منفی و اود   ةها با قابلیت هضم رابط ودن آنب لیگنینیمیزان 

آتاریپلک  حااوی    ةهاای هاوایی ملوفا    (. قسمت40دارد )

و  ،هااا، آلکالوئیاادها، کومااارین تااادن، فالودوئیاادها، تاارپن

یز (. میزان اگزاالت و تادن آن در فیل پاای 28ساپودین است )

درصد مادة خشک گازارش شاده اسات     2/6ترتی  دو و  به

ها و تشاکیل   های متراکم با اتیال به کربوهیدرات (. تادن17)

و  هاا  کمپلک  لیگنوسلولز، همچناین مهاار میکروارگادیسام   

(. همچناین  23دهند ) ها، هضم میکروبی را کاهش می آدزیم

 ساپودین مو ود در گیاهان گرمسایری، پروتوزوئرهاا را از  

(. به دظر 41شود ) برد و بامث کاهش تولید متان می بین می

هاای قابال حال در     رسد بااالبودن میازان کربوهیادرات    می

هاا باه ماواد     پنیرك مو   دسترسی سریع میکروارگادیسام 

ادکوباسایون و افازایش تولیاد گااز      ةمغذی در سامات اولی

 ةقابل حال در شاویند   فیبر غیر مقداربودن  (. کم3شود ) می

 ثی و اسیدی و دردتیجه باالبودن بخش کربوهیدرات غیرخن

الیافی در پنیرك احتماالً مو ا  ساهولت هضام و تخمیار     

گاردد   تیمار شاهد مای  در مقایسه باتیمارهای حاوی پنیرك 

 (. 1) دول 
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 . تركیب شیمیایی آتریپلکس و پنیرک 1جدول 

 
 ترکی  شیمیایی

 )درصد(

  NDF ADF خاکستر  پروتئین خام خشک ةماد 

  55/45 16/69 56/17  69/6 95 آتریپلک 

  00/16 00/35 72/16  11/20 76/11 پنیرك

 
 انکوباسیون ساعت  120های تولید گاز علوفه آتریپلکس پس از  پنیرک بر فراسنجه گوناگون. اثر سطوح 2جدول 

 تیمار

 پتادسیل تولید گاز

گرم مادة  میلی 300لیتر/  )میلی

 خشک(

 درخ تولید گاز

 لیتر در سامت( )میلی

 c83/25 034/0 آتریپلک  )شاهد(

 c83/27 037/0 گرم پنیرك میلی 20آتریپلک +

 b43/31 034/0 گرم پنیرك میلی 40آتریپلک +

 a58/35 042/0 گرم پنیرك میلی 60آتریپلک +

SEM 672/0 0023/0 

a-cدار است : تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی (05/0>P.) 

SEMها : خطای استاددارد میادگین 

آتاریپلک  باه    همچاون استفاده از گیاهان شورزیسات  

 تایثیرات های دیگر، بامث کااهش   شکل مخلوط با خوراك

اگازاالت و   چاون ای ) تغذیاه  و اثر منفی موامل ضاد  سمی

 (.11شود ) ها می تادن( مو ود در آن

ه افزودن پنیرك باه آتاریپلک ، میازان مامال  داکنناد     

(PF)میکروبای  ةشده، بازده تولید تود میکروبی تولید ة، تود، 

داری کااهش   یاور معنای   حقیقی را به ةشد آلی هضم ةو ماد

میکروبای   ةتاود  مقادار (. کمترین 3( ) دول P<05/0داد )

تولیدی و همچنین کمترین بازده تولید آن در تیمار حااوی  

یر گرم در گیلوگرم پنیرك مشاهده شاد کاه باا ساا     میلی 60

(. تفااوتی باین   P<05/0داری داشت ) تیمارها تفاوت معنی

سالولی مشااهده دشاد.     ةدیوار ةتیمارها از دظر میزان تجزی

 مادناد هنگام استفاده از گیاهاان دارویای دیگار      PFکاهش 

رازیاده )دارای ترکیبات مشابه با پنیرك( دیز گازارش شاده   

های کشت تیمارهاای حااوی    (. باتو ه به محیط39است )

بیشتر از  (.4( ) دول P<05/0)کمتری داشتند  pHپنیرك، 

درصااد خاکسااتر گیاهااان شااورزی در شااکمبه داپدیااد  84

شده در شکمبه بر ظرفیت  شود، بنابراین مواد معددی آزاد می

(. بناابراین  20گذارداد )  بافری محتاوای شاکمبه تایثیر مای    

تاوان باه محتاوای     در تماامی تیمارهاا را مای    pHباالبودن 

خشاک(   ةدرصد ماد 56/17مو ود در آتریپلک  ) خاکستر

 مقادار دسبت داد. با افزایش سطوح پنیرك در این آزمایش، 

های قابل حل دیز افزایش یافته است کاه ایان    کربوهیدرات

و کااهش   فاراار امر به افزایش غلظت کل اسیدهای چارب  

pH مربوط باه    . باالترین غلظت دیترونن آمودیاکیادجامد می

گرم در کیلوگرم پنیرك بود که تفاوت  میلی 20 تیمار حاوی
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. آتریپلک  دارای (P<05/0)داری با تیمار شاهد داشت  معنی

ای چون ساپودین و تادن است که با تایثیر بار    ترکیبات ثادویه

تجزیااة پااروتئین، بامااث کاااهش تولیااد دیتاارونن آمودیاااکی 

پاروتئین،   ا شودد. ساپودین با تشاکیل کماپلک  سااپودین    می

 (.38دهد ) لیت هضم پروتئین را کاهش میقاب

خشاک  ماادة   تفاوتی بین تیمارها از دظر قابلیت هضام 

مشاهده دشد، ولی قابلیات هضام الیااف غیرقابال حال در      

خنثی با افزودن پنیرك به آتریپلک  افزایش یافات   ةشویند

(05/0>P) ( 5 دول). 

 

 محیط گاز ساعت انکوباسیون در 120کس پس از آتریپل  اثر سطوح مختلف پنیرک بر خصوصیات تخمیر .3جدول 

 PF*1 تیمار

تودة *

 میکروبی

بازده تولید تودة   

 میکروبی)%(

مادة آلی 

شده  هضم

 حقیقی)%(

تجزیة دیوارة 

 سلولی)%(

 a48/8 a57/81 a00/74 a15/110 00/37 آتریپلک  )شاهد(

 b04/5 b29/39 b00/57 b65/69 00/32 گرم پنیرك میلی20آتریپلک +

 b97/4 b38/41 b00/56 b25/74 00/33 گرم پنیرك میلی40آتریپلک +

 c37/3 c1/21 c00/35 b70/60 00/27 گرم پنیرك میلی60آتریپلک +

SEM 53/0 10/4 30/0 54/5 10/5 

a-cدار است : تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی (05/0>P.) 

SEM: ها خطای استاددارد میادگین 

 شده  لیتر گاز تولیدشده به میلی گرم مادة آلی واقعا هضم  داکننده، میلی : مامل1

 شده لیترگاز تولید گرم بر میلی *: میلی

 

 

 های تخمیری آتریپلکس بر فراسنجه ة. اثر افزودن پنیرک به علوف4جدول 

 PH تیمار
 دیترونن آمودیاکی

 لیتر مایع شکمبه( میلی 100گرم در  )میلی

 a38/7 b54/7 د()شاه آتریپلک 

 ab36/7 a73/11 گرم پنیرك میلی 20آتریپلک +

 bc34/7 ab65/9 گرم پنیرك میلی 40آتریپلک +

 c31/7 ab45/9 گرم پنیرك میلی 60آتریپلک +

SEM  006/0 91/0 

a-cدار است : تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی (05/0>P.) 

SEMاه : خطای استاددارد میادگین 
 



 های تخمیر علوفة آتریپلکس در شرایط آزمایمگاهی پذیری و فراسنجه ( بر تجزیهMalva Sylvestrisبررسی اثر پنیرک )

 

 1393پاییز و زمستان   2شماره   16دوره 
129 

 آتریپلکس ةپذیری آزمایمگاهی علوف پنیرک بر هضم گوناگون. اثر سطوح 5جدول 

 تیمار
 قابلیت هضم مادة خشک

 )درصد(

 قابلیت هضم الیاف دامحلول در شویندة خنثی

 )درصد(

 b32/15 30/37 آتریپلک  )شاهد(

 a30/28 70/40 گرم پنیرك میلی 20آتریپلک +

 a19/28 70/38 گرم پنیرك میلی 40آتریپلک +

 a93/27 30/38 گرم پنیرك میلی 60آتریپلک +

SEM 026/0 303/3 

a-bدار است : تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غير مشابه معني (05/0>P.) 

SEMها : خطاي استاندارد ميانگين 
 

هاای مرتعای در پااییز و در ادتهاای      برداشت ملوفههنگام 

 ةدیاوار  ،سان گیااه  یش دلیل افازا  ، بهفیل رویشی این گیاهان

و قابلیت هضم مواد مغذی  تر است ، و لیگنینیتر سلولی ضخیم

ملات   در  یرة حااوی پنیارك احتمااالً باه    . ابدی آن کاهش می

کمتر و باالبودن میزان قندهای محلول، قابلیات   NDFمحتوای 

رسااد باتو ااه بااه  . بااه دظاار ماای هضاام افاازایش یافتااه اساات

یپلک  و پنیرك و باه ددباال   بین آترNDF بودن میزان  متفاوت

آن تیمارهای حاوی مقادیر گودااگون پنیارك، قابلیات هضام     

هاا، گیاهاان دارویای     گیرد. یباق گازارش   تحت تیثیر قرار می

های ثادویه، ازیریق تغییر در  معیت میکروبی  حاوی متابولیت

شاودد کاه    بامث بهبود هضم میکروبی در شکمبة گوسفند می

 (.7حاضر مطابقت دارد )این امر با دتایج تحقیق 

 معیت پروتوزوئرها در تیمارهای حاوی پنیرك بیشتر 

 دیپلودینیاوم (. بیشترین  معیات  6( ) دول P<05/0بود )

گارم پنیارك مشااهده شاد      میلای  40حاوی  ةدر  یر کملی 

(05/0>Pهمچنااین  یاار .)گاارم پنیاارك  میلاای 20حاااوی  ة

(، P<05/0را داشات )  ایکوداتوم  اپیدینیوم بیشترین  معیت

 ةدر  یار یودیپلودینیاوم مگای  و  دیپلودینیوم مگی ةدو گود

شاهد مشاهده دشددد. بیشترین تراکم پروتوزوئرهاا مرباوط   

ها در این  و تمامی گوده سامت ادکوباسیون بود  12به زمان 

زمااان بیشااترین  معیاات را داشااتند و بااا افاازایش زمااان  

 (.P<05/0ادکوباسیون، از  معیت پروتوزئرها کاسته شد )

های حاوی پنیارك    معیت پروتوزوئرها در آتریپلک 

 ،ادکوباسیون قارار گرفتناد   در شرایط سامت 12مدت  که به

(. 7 ( ) ادول P<05/0از سایر ترکیبات تیماری بیشتر بود )

 داری در  معیاات کاال پروتوزوئرهااا در   تفاااوت معناای 

ساامت ادکوباسایون    48و  24بعاد از   گودااگون های   یره

هااای  کانش زماان و  یااره بار گوداه     باارهممشااهده دشاد.   

ثر بود و بامث شد کاه بیشاترین  معیات    ؤپروتوزوئرها م

 ةسااامت و  یاار 12در زمااان  کملاای  دیپلودینیااوم ةگوداا

  گاارم پنیاارك مشاااهده گااردد میلاای 40آتااریپلک  حاااوی 

(05/0>P  افزایش زمان ادکوباسیون مو   حاذف گودا .)ة 

آتاریپلک    ة یار سامت در  24در زمان  کملی  دیپلودینیوم

ساامت در   48در زماان   گرم پنیرك و  میلی 60و  20حاوی 

 12در زمان  فقط مگی  دیپلودینیوم ةها شد. گود تمامی  یره

های حاوی پنیرك مشاهده شاد. در   سامت و در آتریپلک 

 ةسااامت ادکوباساایون، بیشااترین  معیاات گوداا  12زمااان 

لک  حااوی  های آتاریپ  مربوط به  یره  ایکوداتوم  اپیدینیوم

 ةگرم پنیرك و کمترین  معیت در  یر میلی 60و  ،40، 20

در  مگاای  یودیپلودینیااوم ة(. گودااP<05/0شاااهد بااود ) 

سااامت  12در زمااان  فقااطهااای حاااوی پنیاارك،    یااره

 ةادکوباسیون شناسایی شد. در این زمان  معیت آن در  یر

ة گرم پنیرك بیشاتر از  یار   میلی 60و  40آتریپلک  حاوی 

 (. P<05/0گرم پنیرك بود ) میلی 20حاوی 
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 شناسی پروتوزوئرهای شتر آتریپلکس بر جمعیت و ریخت ة. اثرافزودن پنیرک به علوف6جدول 

 لیتر مایع شکمبه( پروتوزوئرها در میلی× 104)

  
 معیت کل 

(104  ×) 
 مگی یودیپلودینیوم ایکوداتوم اپیدینیوم مگی   دیپلودینیوم کملی دیپلودینیوم

        یره
 b40/4 b23/1 c0 b17/3 c0  آتریپلک  )شاهد(

گرم  میلی 20آتریپلک +
 پنیرك

 a 63/5 d51/0 a51/0 a36/4 b24/0 

گرم  میلی 40آتریپلک +
 پنیرك

 a77/5 a46/1 b39/0 b15/3 a38/ 

گرم  میلی 60آتریپلک +
 پنیرك

 a57/5 c76/0 b38/0 b56/3 a38/0 

SEM  29/0 065/0 023/0 198/0 020/0 

       اثر زمان
12  a31/11 a35/2 a96/0 a23/7 a55/0 

24  b26/3 b61/0 b0 b65/2 b0 

48  c45/1 c0 b0 c45/1 b0 

SEM  25/0 056/0 021/0 17/0 017/0 

        یره×اثر متقابل زمان

 b5/8 b13/2 d0 b37/6 c0 12 آتریپلک  )شاهد(

 24 cd05/3 c53/1 d0 d53/1 c0 

 48 de65/1 d0 d0 d65/1 c0 

گرم  میلی 20آتریپلک +
 پنیرك 

12 a5/11 c53/1 a53/1 a67/7 b74/0 

 24 c75/3 d0 d0 c75/3 c0 

 48 de65/1  d0 d0 d65/1 c0 

گرم  میلی 40آتریپلک +
 پنیرك 

12 a75/12 a48/3 b16/1 a96/6 a16/1 

 24 c30/3 c65/1 d0 d80/1 c0 

 48 e25/1 d0 d0 d25/1 c0 

گرم  میلی 60یپلک +آتر
 پنیرك 

12 a50/12 b27/2 c14/1 a96/7 a14/1 

 24 cd95/2 d0 d0 d48/1 c0 

 48 e25/1 d0 d0 d25/1 c0 

SEM - 51/0 12/0 042/0 34/0 034/0 

a-dدار است : تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی (05/0>P.) 

SEMها : خطای استاددارد میادگین 
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های محلول و در کل ماواد   و ود کربوهیدرات احتماالً
مغذی در دسترس بیشتر با افزایش پنیارك، باماث افازایش    

 12ادکوباسایون )  ةهاای اولیا   تعداد پروتوزوئرهاا در زماان  

ای اثار تغییار    در مطالعه سامت( در این آزمایش شده است. 
کوهاده در  شتر تک ة یره بر  معیت پروتوزوئرهای شکمب

دهی بررسی و  سامت خوراك 16و  ،، هشتهای صفر زمان

سامت ادکوباسیون بیشتر  16 معیت پروتوزوئرها در زمان 

(. براسااس دتاایج تحقیاق    21ها گزارش شد ) از سایر زمان
گارم پنیارك، باا گذشات      میلای  40حاضر، سطوح باالتر از 

 زمان و کاهش مواد مغاذی و همچناین و اود ماواد ضاد     

باماث کااهش  معیات     ای در آتاریپلک  و پنیارك   تغذیه
پروتوزوئرهااا شااده اساات. ساااپودین مو ااود در گیاهااان  

بارد و باماث کااهش     گرمسیری پروتوزوئرها را از بین مای 
(. در تحقیاق حاضار،   30شاود )  تولید متان و آمودیااك مای  

کاهش اثر ساپودین در اثر افازودن پنیارك و دیاز بااالبودن     

 است.پروتئین خام پنیرك بامث کاهش اثر ساپودین شده 

کملای،   در این تحقیاق، فقاط چهاار گوداة دیپلودینیاوم      

مگای    ایکوداتوم، و یودیپلودینیوم  مگی، اپیدینیوم دیپلودینیوم 

مو اود  دلیال داوع سوبساترای     شناسایی شد که احتمااالً باه  
های پروتوزوئر را تحت تیثیر  محیط کشت بوده که تنوع گوده

هاای    ان   پروتوزوئرهاایی از (. 1قرار داده اسات )شاکل   

در شاتر   ادتودینیوم، اپیادینیوم، یودیپلودینیاوم، و دیپلودینیاوم   

هاای   یاخته (. همچنین در بررسی تک21گزارش شده است )

هاای   مژکدار شکمبه در شترهای دژاد بلوچی و سندی، گوداه 

مگای   ایکوداتوم، و یودیپلودینیوم  کملی، اپیدینیوم   دیپلودینیوم

های حاصال از ایان آزماایش     هشناسایی شده است که با یافت

توادد بین  خوادی دارد. تنوع گوده و تعداد پروتوزوئرها می هم

های مختلف  افراد یک گوده از دشخوارکنندگان و یا بین گوده

 (.6متفاوت باشد )

 

   
 (: فرم اكوداتومcو  bكوداتوم: فرم a) اكوداتوم  اپیدینیوم

 

   
 مگی دیپلودینیوم كملی فرم مونواسپیناتوم ینیومدیپلود مگی یودیپلودینیوم

 

 ها در این آزمایش  در محیط كمت شده كوهانه مطالعه شده در شترهای تک های پروتوزوئرها مماهده . انواعی از گونه1شکل 

 (.40نمایی  بلو، با بزرگ آمیزی با متیلن )رن 

b c a 
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پروتوزوآهاای شاکمبه و همچناین     ةخیوصیات ویاژ 

ی پروتوزوئرها ممکن است در این تناوع  ها تضاد بین گوده

(. باتو ه به باالبودن الیااف سالولزی   24دقش داشته باشد )

شاود کاه    هایی دیده می بیشتر گوده شده های مطالعه در  یره

فعالیات سالولیتیک     سزایی در هضام الیااف دارداد.    سهم به

هاا   حضاور میکروارگادیسام   دلیال  شکمبه در شترساادان باه  

( کاه  اپیادینیوم و  یودیپلودینیاوم زوئرهای )مخیوصاً پروتو

هاای   هیادرولیز کربوهیادرات   بارای فعالیت آدزیمی کاافی  

ساالولی و تخمیاار الیگوساااکاریدهای حاصاال از    ةدیااوار

(. باتو ه به اینکه ایالمات 46)ست هیدرولیز را داردد، باال

اثار گیاهاان دارویای بار مورفولاونی پروتوزوئرهاا        ةدربار

رساد پنیارك باا ایجااد محیطای       ، به دظر مای استمحدود 

پروتوزوئرهاا در ساامات    الزممغذی  مین موادیمناس  و ت

 شده شده است. های ذکر ادکوباسیون بامث حف  گوده ةاولی

قابلیات   ،براساس دتایج تحقیق حاضر، افازودن پنیارك  

آتااریپلک  و همچنااین افاازایش  معیاات   ةهضاام ملوفاا

ر هضام الیااف دارداد،    که ساهم بسازایی د  را پروتوزوئرها 

تاوان باا افازودن پنیارك باه       میاز این رو بخشد.  بهبود می

کوهاده، ضمن بهبود  شترهای تک ةآتریپلک  در  یر ةملوف

برداری بهتر از این خاوراك   ای آن، امکان بهره ارزش تغذیه
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